
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) الحدود كتاب  – الموطأشرح: 

 باب: ما جاء في الرجم
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  بسم هللا الرحمن الرحيم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 كتاب الحدود

 : ما جاء في الرجمباب
صهلى - هللا رسهول إلهى اليههود جهاء : "قهال أنهه -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثنا

 مهها)) :-صههلى هللا عليهه وسههلم- هللا رسهول لهههم فقهال ،زنيهها ةوامهرأ مههنهم رجه ا  أن لههه فهككروا -هللا عليهه وسههلم
: -رضهي هللا عنهه- سه م بهن هللا عبهد فقهال ،ويجلهدون  نفضهحهم :فقالوا ؟((الرجم شأن في التوراة في تجدون 
 بعهدها ومها قبلهها مها قهرأ ثهم ،الهرجم آيه  علهى يهد  أحهدهم فوضهع ،فنشروها بالتوراة فأتوا ،الرجم فيها إن ككبتم
 ،الهرجم آيه  فيهها محمهد يها صهد  :فقهالوا ،الهرجم آي  فيها فإكا يد  فرفع ،يدك ارفع :س م بن هللا عبد هل فقال
 فرأيهه : "-رضههي هللا عنهمهها- عمههر بهن هللا عبههد فقههال، فرجمهها -صههلى هللا عليهه وسههلم- هللا رسههول بهمهها فهأمر
 ".الحجارة يقيها المرأة على يحني الرجل
 .عليه الحجارة تقع حتى عليها يكب حنيي يعني: -رحمه هللا- مالك قال

 أبهي إلهى جهاء أسهلم مهن رجه ا  أن المسهيب بهن سعيد عن سعيد بن يحيى عن -رحمه هللا تعالى- مالك حدثني
  ...فقال ،زنى خراآل إن :له فقال -رضي هللا عنه- الصديق بكر

 بالقصر. خرإن األ
 أبو له فقال ،ال :فقال ؟غيري  ألحد هكا ككر  هل: -رضي هللا عنه- بكر أبو له فقال ،فقال له: إن األخر زنى

 بهن عمهر أتهى حتهى نفسهه تقهرر  فلهم ،عبهاد  عهن التوبه  يقبهل هللا فهإن ،هللا بسهتر واسهتتر ،هللا إلهى فتهب :بكر
 تقهرر  فلهم ،بكهر أبهو لهه قهال مها مثهل عمهر له فقال ،بكر ألبي قال ما مثل له فقال ،-رضي هللا عنه- الخطاب
 عنهه فهأعر  :سهعيد فقهال ،زنهى األخهر إن :لهه فقهال -صلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول لىإ جاء حتى نفسه
 حتهى ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عنه يعر  كلك كل ،مرا  ث ث -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 يها :فقهالوا ((؟جنه  بهه أم أيشهتكي)) :فقهال ،أهلهه إلهى -صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول بعهث عليه أكثر إكا



 يها ثيهب بهل :فقهالوا ؟((ثيهب أم أبكهر)) :-صلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول فقال ،لصحيح إنه وهللا ،هللا رسول
 .فرجم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر ،هللا رسول
 -ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول أن بلغني: قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 فحهدث  :سهعيد بهن يحيهى قهال ((لهك خيهراا  لكهان بردائهك سهترته لو هزال يا)) :هزال :له يقال أسلم من لرجل قال
 .حق الحديث وهكا ،جدي هزال :يزيد فقال األسلمي هزال بن نعيم بن يزيد فيه مجلس في الحديث بهكا

صلى هللا عليه - هللا رسول عهد على زنابال نفسه على اعترف رج ا  أن أخبر  أنه شهاب ابن عن مالك حدثني
 .فرجم -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر ،مرا  أربع نفسه على وشهد ،-وسلم
 .نفسه على باعترافه الرجل يؤخك كلك أجل فمن :شهاب ابن قال

 أن بهر أخ أنهه مليكه  أبهي بهن هللا عبهد عهن طلحه  بهن زيهد أبيهه عهن طلح  بن زيد بن يعقوب عن مالك حدثني
صهلى - هللا رسول لها فقال ،حامل وهي زن  أنها فأخبرته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى جاء  امرأة

 :-صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول لهها فقهال ،جاءته وضع  فلما ((تضعي حتى اكهبي)) :-هللا عليه وسلم
 فهأمر جهاء  ثهم ،فاسهتودعته :قال ((ودعيهفاست اكهبي)) :فقال ،جاءته أرضعته فلما ((ترضعيه حتى اكهبي))
 .فرجم  بها

 خالهد بهن وزيهد هريهرة أبهي عهن مسهعود بهن عتبه  بهن هللا عبهد بهن هللا عبيهد عهن شههاب ابهن عن مالك حدثني
 هللا رسهول يها :أحهدهما فقهال ،-صلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول إلى اختصما رجلين أن أخبرا  أنهما الجهني
 أن في لي وأكن ،هللا بكتاب بيننا فاق  هللا رسول يا أجل :-أفقههما وهو- اآلخر وقال ،هللا بكتاب بيننا اق 
 فافتهدي  الهرجم ابنهي علهى أن فأخبرني ،بامرأته فزنى هكا على عسيفاا  كان ابني إن :فقال ((تكلم)) :قال ؟أتكلم
 ،عهام وتغريهب ،مائه  جلهد ابنهي علهى مها أن فهأخبروني العلهم أههل سهأل  إنهي ثهم ،لهي وبجاريه  شاة بمائ  منه

 ألقضهين بيهد  نفسهي والهكي أمها)) :-صلى هللا عليه وسهلم- هللا رسول فقال ،امرأته على الرجم أنما وأخبروني
 يهأتي أن األسهلمي أنيسهاا  وأمر ،عاماا  وغربه ،مائ  ابنه وجلد ((عليك فرد وجاريتك غنمك أما ،هللا بكتاب بينكما
 .فرجمها فاعترف  ،رجمها اعترف  فإن ،اآلخر امرأة
 .األجير :والعسيف: -رحمه هللا- مالك قال

رضهي - عبهادة بهن سهعد أن -رضهي هللا عنهه- هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك حدثني
 آتهي حتهى أأمهلهه رجه ا  امرأتهي مهع وجهد  أنهي لهو أرأيه  :-صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا لرسول قال -هللا عنه
 .((نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لفقا ؟شهداء بأربع 
رضي هللا - عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتب  بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني
 زنهى مهن علهى حهق هللا كتهاب فهي الهرجم: "يقهول -رضي هللا عنهه- الخطاب بن عمر سمع  :قال أنه -عنهما
 ...أحصن إكاف ،والنساء الرجال من

 أذا أحصن. ،إذا أحصن
 أحسن هللا إليك.



 أو ،الحبههل كهان أو ،البينه  قامهه  إكا ،أحصهن إكا والنسهاء الرجههال مهن زنهى مههن علهى حهق هللا كتههاب فهي الهرجم
 ".االعتراف
 رجهل أتها  الخطهاب بهن عمهر أن الليثهي واقهد أبهي عهن يسهار بهن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 إلهى الليثهي واقهد أبها -رضهي هللا عنهه- الخطهاب بهن عمر فبعث ،رج ا  امرأته مع وجد نهأ له فككر بالشام وهو
 أنها وأخبرها ،الخطاب بن لعمر زوجها قال الكي لها فككر ،حولها نسوة وعندها فأتاها ،كلك عن يسألها امرأته
 .رجم ف عمر بها فأمر ،االعتراف على وتم  ،تنزع أن فأب  ،لتنزع كلك أشبا  يلقنها وجعل ،بقوله تؤخك ال

 منهى من الخطاب بن عمر صدر لما :يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 اللههم: فقهال ،السهماء إلهى يديهه مهد ثهم ،واسهتلقى رداء  عليهها طهرح ثهم ،بطحهاء كومه  كهوم ثهم ،بهاألبطح أناخ
 فخطهب المدينه  قهدم ثهم ،مفهر  وال مضهيع يهرغ إليهك فاقبضهني ،رعيتهي وانتشهر  ،قهوتي وضعف  ،سني كبر 
 تضهلوا أن إال ،الواضهح  علهى وتهركتم ،الفهرائ  لكهم وفرضه  ،السهنن لكهم سهن  قهد النهاس أيها :فقال ،الناس
 يقهول أن ،الهرجم آيه  عهن تهلكهوا أن إيهاكم :قهال ثهم ،األخهر   علهى يديهه بإحهد  وضهرب ،وشماالا  يميناا  بالناس
 لهوال بيهد  نفسي والكي ،ورجمنا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رجم فقد ،هللا كتاب في حدين نجد ال :قائل
 قهد فإنها "ألبته  فارجموهمها والشهيخ  الشهي " :لكتبتها تعالى هللا كتاب في الخطاب بن عمر زاد :الناس يقول أن

 .قرأناها
- عمهر قتهل حتهى الحجه  كو انسهل  فمها :المسيب بن سعيد قال :سعيد بن يحيى قال: -رحمه هللا- مالك قال

 .-رحمه هللا
 .لبت أ فارجموهما والثيب  الثيب يعني والشيخ  الشي  :قوله :يقولمالكاا  سمع  :يحيى قال

 لهه فقهال ،تهرجم أن بهها فهأمر ،أشههر سهت  في ولد  قد بامرأة أتي عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك وحدثني
}َوَحْمُلهُه  :كتابهه فهي يقهول -وتعهالى تبهارك- هللا إن ،عليهها كلهك لهيس :-رضهي هللا عنهه- طالهب أبي بن علي

}َواْلَواِلهَداُ  ُيْرِضهْعَن َأْواَلَدُههَن َحهْوَلْيِن َكهاِمَلْيِن ِلَمهْن َأَراَد َأن ُيهِتَم : وقهال [( سورة األحقاا 51)] َوِفَصاُلُه َثَ ُثوَن َشْهراا{
 أثرههها فههي عفههان بههن عثمههان فبعههث ،عليههها رجههم فهه  ،رأشههه سههت  يكههون  فالحمههل [( سااورة البقاارة322)] الَرَضههاَعَ {
 .رجم  قد فوجدها
 لهم أو أحصهن ،الهرجم عليهه :شهاب ابن فقال ،لو  قوم عمل يعمل الكي عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني
 .يحصن

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب الحدود
والماراد بااا ماا يمنا، وكتاباة وكتباًا، والحادود جما، حاد،  ارًا، وأناه مصادر كتاب يكتاب كتابااً الكتاب مضى تعريفه مر 

حادد  لااا، الحاد الماراد  ويفصل ويحجز بين شيئين، والحدود المشروعة لتمن، من الوقوع في هذه المعاصي التي



باااه القااادر المحااادد شااارعًا المرتاااب علاااى معصاااية، لتمنااا، مااان الوقاااوع فيااااا، أو مااان المعااااودة إليااااا ممااان وقااا، فيااااا، 
قدرة الزنا، والسرقة، فالحدود إنما شرع  لردع الجاني والعتبار غيره به؛ لئال يق، في مثل ما وق، فيه، والحدود الم

  رقة.والقذ ، والخمر، والردة، والس
 الزنا، والقذ  به، والسرقة، والشرب، والردة.

 طالب: اللوا .
 ؟اللواط ملحق، نعم

 طالب:......
ال قصاص؟  حد وا 
 طالب: قصاص.

 .هذا قصاص
 طالب:...... 
  قط، الطريق.
 طالب:...... 

 ؟الساحر مرتد، نعم
 طالب: التعزير.

 ال، التعزير غير الحد، التعزير قسيم وليس بقسم.
فيااا الحادود ال شاك أنااا رتبا  علاى جارائم تعاد مان كباائر الاذنوب عناد با  المقدرة المحاددة التاي ثبتا  هذه العقو 

أهل العلم؛ ألن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بدخول النار في اآلخرة، وحرمان 
 ل العلم.الجنة، أو جاء في حقه اللعن، وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أه

 ثم بدأ بحد الزنا.
 : ما جاء في الرجمباب

ثيبااًا، أو يكااون بكاارًا  و إمااا أن يكااون محصاانًا فحااده الاارجموهااو الحااد األغلاار فااي جريمااة الزنااا؛ ألن الزانااي ال يخلاا
 فيكون حده الجلد م، التغريب.
لثياب جلاد مائاة والارجم، ))خذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لان سبياًل، الثياب با في حديث عبادة بن الصام 

ذا زناا  المحصان وهاو مان وطا  فاي نكاا  صاحي  فاذذا زناا نفي سنة((والبكر بالبكر جلد مائة و  فاذن حاده الارجم، وا 
فاال يسامى  -نسا ل هللا العافياة-غير المحصن وهو من لم يط  في نكا  صاحي ، ولاو وطان بنكاا  فاساد أو بزناا 

امارأة، أماا مان وطان بنكاا  صاحي  هاذا ثياب، ولاو طلاق مان ليلتاه، ثيب، إنما يقال له: بكار، ساواًء كاان رجال أو 
 ؟نعم

 ....الثيب بالثيبث........طالب: 
 جلد مائة والرجم إيه.

 طالب:......



 ؟نعم ،بيجي الكالم فيه
 طالب:......

إنماا لق  قبل الدخول ليس  بثياب، ال، ال ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بثيب، ولو ط  
 الثيب من وطن بنكا  صحي .

 طالب:......
ال فحادود هللا جااء فيااا ال تعتادوها وال تقربوهاا، فاال  أشمل نعم، هذا اصطال  عند أهل العلم، اصطال  خاص، وا 

، وهااي أعام مان أن تكااون مقادرة أو غياار عاد  الحادود وال تقاارب، فماا أمار بااه ال يتعاد ، وماا ناااي عناه ال يقاربتت
التعزيرا ، وفي مقابل ما ال حد فيه وال عقوباة لاه فياه باا في مثل هذا الكتاب المقدرة، في مقابل مقدرة، لكن يراد 

 في الدنيا.
 : ما جاء في الرجمباب

إنماااا شااارع  لمصاااال   أي فاااي حكماااه، والااارجم الماااراد باااه رجااام الزاناااي المحصااان بالحجاااارة حتاااى يماااو ، والحااادود
لقاذورا ، فلو لم تشرع هذه الحدود لما وجد ما ياردع النااس عان لتطاير المجتمعا  اإلسالمية من هذه ا عظيمة؛

وماا يرماى باه الحيواناا  فاي اقتارا  هاذه الجارائم وهاذه القااذورا ، مقارفتاا، وال اشترك الناس المسلمون وغيرهم، و 
يساعون هذا يقوله المغرضون، دعاة اإلباحية، الذين  ه الحدود من الامجية ومن الوحشيةاإلسالم بسبب تشري، هذ

ال ، ليستبيحوا محارم الناس وأموالام ودماءفي األرض الفساد -فمن الذي يردع؟ يعني إذا كان في قول هللا هم، وا 
متاى يرتادع القاتال إذا لام ويقولون: إن القتل وحشاية،  [( سورة البقرة971)]}َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة{ : -جل وعال

 مطلااق كمااا يقااولالجاااني؟ الناااس ال يااردعام إال الحاازم، والمناااداة بالسااتر اليقتاال؟ ومتااى يرتاادع غيااره إذا لاام يقتاال 
وجاااء أيضااًا إعااراض  ))ماان سااتر مساالمًا سااتره هللا((بعضااام، نعاام جاااء فااي الحااديث الصااحي  السااتر علااى المساالم: 

عاان ماااعز ليسااتتر بسااتر هللا، لكاان هااذا فااي حااق ماان؟ فااي حااق ماان حصاال  منااه  -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي 
واساااتمرأ المعاصاااي، أو انتشااار  هاااذه الجااارائم فاااي مجتمااا، مااان  ،وة أو الزلاااة، أماااا مااان اجتااارأ علاااى حااادود هللاالافااا

المجتمعا  ال يردعاا إال إقامة شرع هللا، إقامة الحدود بعزم وحزم وجد، ولذا ال يجوز للسالطان أن يعفاو إذا بلغاه 
مياا، الناااس، وجمياا، األصاانا  هااذا ال شااك أنااه الحااد، فااذن عفااا فااال عفااا هللا عنااه، وماان ينااادي بالسااتر المطلااق لج

لغااء لحادود هللا  ال فلمااذا شارع  الحادود-جال وعاال-توطئة لإلباحية، وا  إال للقضااء علاى هاذه الجارائم، تقاام  ؟، وا 
 وعلاى أماوالام وعلاى علاى أنفساام الحدود وم، ذلك يق، ما يق،، فكيف بما لاو عطلا  الحادود؟ كياف يا من النااس

 ذه الحدود؟أعراضام إذا عطل  ه
تختلااف ماان شااخص إلااى فماان محاساان الشاارع تشااري، هااذه الحاادود باااذه القااوة وباااذه الصاارامة، وال شااك أن األمااور 

شخص، هذه الحدود تدرأ بالشباا ، تختلف من شخص إلى شاخص، ومان مجتما، إلاى مجتما،، فالشاخص الاذي 
ى لاو اطلا، علياه، اطلا، علياه مان اطلا،، تق، منه الافوة والزلة ويتوب، ويستتر بستر هللا، هذا ال يبحاث عناه، حتا

لكن أصحاب الجارائم، وأربااب  ))من ستر مسلمًا في الدنيا ستره هللا في الدنيا واآلخرة((وستر عليه يكون م جورًا، 
بحال، وكذا لو انتشر  الفواحش في بلد من البلدان ال يساتر  ق مثل هؤالء ال يجوز الستر عليامالمنكرا  والسواب
إذا شارب فاجلادوه، ))لمرة الرابعاة، ا ال بد من أن يؤخذ الناس بعزم وحزم، ولذا جاء قتل الشارب فيعلى أحد، بل 



وماان أهال العلاام ماان يار  أنااه منسااو   ((اقتلااوه))ثام فااي الرابعااة قاال:  ((ثام إذا شاارب فاجلاادوه، ثام إذا شاارب فاجلاادوه
تعزيار كقاول شايخ اإلساالم ابان تيمياة  الحد، ومنام من ير  أنه محكام، فقتال المادمن شارعي، ومانام مان يار  أناه

ولام ياردع النااس الحاد يقتال الشاارب حتاى يرتادع  ،وابن القيم، يقول: تعزير إذا استشر  الشرب في بلد من البلدان
 وهللا المستعان. ،الناس
صهلى هللا عليهه - هللا رسهول إلهى اليههود جهاء : "قهال أنهه عمهر بهن هللا عبهد عهن نافع عن مالك حدثنا"يقاول: 

 فهي تجهدون  مها)) :-صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول لههم فقهال ،زنيا وامرأة منهم رج ا  أن له فككروا -سلمو 
 هللا رسهول لههم فقهال" يدل على أناما إيش؟ أناما محصانانرجل وامرأة زنيا، والسياق  "؟((الرجم شأن في التوراة

هذا يدل علاى أن الكفاار مخااطبون بفاروع  "((؟الرجم شأن في التوراة في تجدون  ما)) :-صلى هللا عليه وسلم-
ذا تحااكموا إلاى الحااكم المسالم هاو مخيار باين أن يحكام  الشريعة، ويجري عليام حكم اإلسالم إذا تحاكموا إليناا، وا 

 بينام أو أن يعرض عنام.
 ضهحهمنف :فقهالوا ؟((الهرجم شهأن فهي التهوراة فهي تجهدون  مها)) :-صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول لهم فقال"

فيااه يفضااحون، نفضااحام ويجلاادون، يطااا  بااام فااي األسااواق، وتااذكر  فااي رجاام فااي التااوراة، يعنااي مااا "ويجلههدون 
 بعض الطرق ما يدل على أنام يسودون، تسود وجوهام.في  "ثم يجلدون " يبام، ويقال: إنام زنوا، وال رجممعا
 بهالتوراة فهأتوا ،الهرجم فيهها إن كهكبتم :-وقاد كاان ياودياًا ثام أسالم- سه م بن هللا عبد فقال نفضحهم ويجلدون،"

-الرجم ما توط   عليه الشريعة اإلسالمية ما، شاريعة موساى فيعني في التوراة،  ،الرجم فياا إن كذبتم "فنشروها
قااد يقااول قائاال: إن الااذي نفااى وجااود الاارجم فااي التااوراة اعتمااد علااى نسااخة  "فههأتوا بههالتوراة فنشههروها" -عليااه السااالم

ا آية الرجم، والذي أثب  اعتمد علاى األصال أن الارجم موجاود فاي النساخ الموثقاة الصاحيحة، محرفة، مسح  منا
ن كااان فياااا تحريااف فااي مسااائل أخاا وعنااد النصااار ؛ ألنااام اسااتحفظوا علااى  ر ؛ ألن التحريااف قااديم عنااد الياااودوا 

لام يحصال لاه شايء إلاى ونقصاوا، وكتابناا محفاوت، تكفال هللا بحفظاه ف وصاحفوا وزادوا حرفاواالكتابين فما حفظاوا، 
 قيام الساعة.

 يهد  أحهدهم فوضهع" يعناي بساطوها وفتحوهاا وقلباوا فاي صافحاتاا "ككبتم إن فيها الرجم، فأتوا بهالتوراة فنشهروها"
 اسمه: "عبد هللا بن صوريا" كما في الصحيحين، وض، يده على آية الرجم. "الرجم آي  على
 صهد  :فقهالوا ،الرجم آي  فيها فإكا يد  فرفع ،يدك ارفع :س م بن هللا عبد له فقال ،بعدها وما قبلها ما قرأ ثم"
 صدقوه بعد إيش؟ بعد أن فضحام، بعد أن اطل، على الحقيقة. "الرجم آي  فيها محمد يا
ألناام  -علياه الصاالة والساالم-ألناام جااءوا إلاى النباي  "فرجمها -صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول بهما فأمر"

ء في وصفه في كتبام أنه نبي الرحمة، فقالوا: لعل محمدًا ي تي بشرع أخف من الارجم، يكتفاي يعرفون عنه ما جا
ناه نباي الرحماة، لكناه بالجلد، أو يكتفي بتوبيخ، أو يكتفي بغرامة، أو يكتفاي بتعزيار بالماال أو نحاوه، ويسالمان؛ أل

 .-عليه الصالة والسالم-ا النبي وهذا عين الرحمة، تطبيق الحدود هو عين الرحمة، التي جاء با نبي الرحمة
 ؟نعم "فقالوا: صد  يا محمد"

 طالب:......



))ما تجدون في قال لام: أو بشرعام هم؟ ألنه  -عليه الصالة والسالم-شرع محمد بيعني هل يحكمون بشرع هللا 
 .التوراة في ش ن الرجم؟((

 طالب:......
  ؟فماذا يصن،؟ لو كان في التوراة الجلد

 طالب:......
ال بار لكان لعلاه مماا أخ هو يحكم بينام بحكم هللا،و  با ن الارجم موجاود فاي شاريعتام، فا راد أن يقاررهم بشاريعتام، وا 

ذا  أردي الخصم بسالحه كان أنكى، شرعام منسو ، ال يحكم به، وال يتحاكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعام، وا 
 وأقبل له، ويذعن أكثر مما لو كان بسال  غيره.

 ؟نعم "فيها آي  الرجم، فقالوا: صد  يا محمد، فيها آي  الرجمفإكا "
 ....((؟))ما تجدون في التوراة في شأن الرجمقال:  -صلى هللا عليه وسلم-طالب: النبي 

يعنااي فااي شاا ن هااذا الحااد، هاام قااالوا: مااا فيااه  ((؟))مااا تجاادون فااي التااوراة فااي شاا ن الاارجمالحكاام، فااي شاا ن الاارجم، 
 مه رجم، يفضحون أو يجلدون؟شيء، ما عندنا شيء اس

 طالب:......
يعني ما س لام عن حكام الزاناي فاي شارعام، ماا  ؟يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداًء، فماذا تجدون في ش ن الرجم

 ما حكم الزاني في شرعكم؟ إنما قال: ما تجدون في ش ن الرجم، هو محكوم عليه بالرجم. :قال
 طالب:......
 ك.إيه بال ش ،نعم، إي نعم

 ...طالب: سألهم على حال .
ي ما في شك أن القصة فياا اختصار، وهي مبساوطة فاأواًل:  ((؟))ما تجدون في التوراة في ش ن الرجمألنه قال: 

، وجاااء بااه -عليااه السااالم-الاارجم شاارع محكاام جاااء باه موسااى  نالمقصاود أالصاحيحين وغيرهمااا ب بسااط ماان هااذا، 
صهلى -قالوا: صد  يا محمهد، فيهها آيه  الهرجم، فهأمر بهمها رسهول هللا ف" -عليه الصالة والساالم-الخاتم  محمد

 فدل على أن أهل الكتاب تقام عليام الحدود. "فرجما -هللا عليه وسلم
يحناي بالحااء يعطااف عليااا وينثنااي، " الحجههارة يقيههها المهرأة علههى يحنههي الرجهل فرأيهه : "عمههر بهن هللا عبههد فقهال"

نااي يمياال وينثنااي ة علااى أناااا: "يجناا  علياااا" المعنااى واحااد، يجناا  علياااا يع"يجنااي" وأكثاار الااروا  :وبعااض الروايااا 
 ال تصاب ب ذ .وينحني علياا لكي

 يعني يفدياا بنفسه، وهللا المستعان. "عليه الحجارة تقع حتى عليها يكب يحني يعني: مالك قال"
 طالب:......

 مكن منام، وأعلنوا بالمخالفا  تقام عليام.إذا ت  
 طالب:......

 ؟تى من التزم بحكم اإلسالم بال شك تقام عليه، لكن ال يطالبون بالواجبا ، نعمح
 طالب:......



 .؟((ما تجدون في ش ن الرجم)) :ما قالما في شك أناا بعدها، لو لم يكن في شرعنا رجم، 
 طالب:......

 ، مبينة في حديث عبادة....معرو  يعني حتى
 إلهى جهاء"اسامه مااعز بان مالاك  "أسهلم مهن رجه ا  أن المسهيب نبه سهعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"

 ككر  هل: بكر أبو لهفقال  ،زنى إن األخر" يعني األرذل المت خر المؤخر "إن األخر :له فقال الصديق بكر أبي
قولااه: إنااي زنياا ، مثاال هااذا األدب فااي التعبياار أال  جاااء فااي بعااض الروايااا  التصااري ،يعنااي  "؟غيههري  ألحههد هههكا

ن كاان مانينسب ا  ألمر المكروه إلى النفس، وم، ذلاك تواطا  الارواة علاى نقال قاول مااعز: إناي زنيا ؛ ألن هاذا وا 
، ولماا كاان شارعي، فاال باد مان صاري  االعتارا  إال أناه يترتاب علياه حكام حيث األسالوب خاال  األدب المتقارر

لاون كلاام: هاو علاى ملاة عباد األمر غير الزم في قصاة أباي طالاب قاال: هاو علاى ملاة عباد المطلاب، والارواة يقو 
 المطلب، لكن هنا في إقامة حد، والحد ال يقوم إال بصري  االعترا .

 يقبهل هللا فهإن ،هللا بسهتر واسهتتر ،هللا إلهى فتهب :بكهر أبهو لهه قهال ،ال :فقالفقال: هل ككر  كلك ألحد غيري؟ "
وأنااب وصادق فاي توبتاه، وقادم  ،-جال وعاال-هذه هفوة وزلة وقع  من ماعز، وتاب إلاى هللا  "عباد  عن التوب 

نه  ولم يكتف  نفسه، مثل هذا لو استتر ما يالم، لكنه أراد العزيمة،  بالرخصة، أراد العزيمة؛ ألن الحدود كفارا ، وا 
، هاذه عزيماة، وال ياالم مان طلاب العزيماة، -عليه الصالة والسالم-اآلن لينغمس في أناار الجنة، كما قال النبي 

 رخصة، والدين فيه فسحة لمثل هذا.دل على الوم، ذلك يمكن أن ي
 هللا فإن ،هللا بستر واستتر ،هللا إلى فتب :بكر أبو له قال؟ فقال: ال، ففقال أبو بكر: هل ككر  هكا ألحد غيري "

فلم تقرره: أي لم تمكنه نفسه من االستتار، واالكتفاء بالتوبة دون إقامة  "نفسه تقرر  فلم ،عباد  عن التوب  يقبل
 حد والتطاير؛ ألنه يريد الكفارة لما حصل من ذنبه، فالحدود كفارا .ال
 أبهو لهه قهال مها مثهل عمهر لهه فقال ،بكر ألبي قال ما مثل له فقال ،الخطاب بن عمر أتى حتى لم تقرر  نفسه"

ك زال يحيا ماا اطما ن، يعناي الانفس ماا "-صلى هللا عليه وسهلم- هللا رسول إلى جاء حتى نفسه تقرر  فلم ،بكر
عليااه الصااالة -ثاام إلااى عماار، فلاام تطماائن نفسااه إال باا ن يساا ل النبااي  ،فياااا إثاام مااا اقتاار ، فجاااء إلااى أبااي بكاار

  .، ويعتر  بين يديه، ويلتزم بالالزم-والسالم
الحاديث  "عنه فأعر  :سعيد فقال ،زنى األخر إن :له فقال -صلى هللا عليه وسلم-حتى جاء إلى رسول هللا "

صههلى هللا عليههه - هللا رسههول فههأعر  عنههه" -رضااي هللا عنااه-ماان حااديث أبااي هرياارة موصااول فااي الصااحيحين 
فتماا   "عليههه أكثههر إكا حتههى ،-صههلى هللا عليههه وسههلم- هللا رسههول عنههه يعههر  كلههك كههل ،مههرا  ثهه ث -وسههلم

 صهلى هللا-كهل كلهك يعهر  عنهه رسهول هللا " مكن االستفاام عنه مما يدرأ الحداإلقرارا  األربعة، واستفام عما ي
يعني  "((؟أيشتكي)) :فقال ،أهله إلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بعثحتى إكا أكثر عليه  -عليه وسلم

، مناطااا العقال، فاذذا كاان عناي فياه جناون، والحادود والتكااليفي ؟((جن  به أم)) يشتكي من شيء يدرأ عنه الحد؟
ذا كان يشتكي من شيء يادف،  يعناي هال فياه جناون  ،عناه الحاد ماؤثر علاى العقالبه جنة فذنه يرتف، عنه الحد، وا 
))مها تقولهون فهي " وسا ل: -عليه الصاالة والساالم-مرض؟ أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به؟ س ل عنه النبي 

 ))اساتنكاوه((وفاي رواياة قاال:  "من صالحينا ،قالوا: ما رأينا  إال وفي العقل ((؟ هل به من عل ؟ماعز بن مالك



وه، فكل هذا ليدرأ عنه الحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد؛ ألنه جاء تائباًا منيباًا شرب  خمرًا استنكا
 صادقًا في توبته، مقدمًا نفسه، وم، ذلك أصر.

 بهل :قهالوا ؟((ثيهب أم أبكهر)) :-صلى هللا عليه وسهلم- هللا رسول فقال ،لصحيح إنه وهللا هللا رسول يا :فقالوا"
ذهباوا باه فرجماوه، فاي رواياة: حفار لاه  "فهرجم -صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول بهه أمرفه ،هللا رسهول يها ثيب
رض عليه ما ع  قصة ماعز إال أن هذه خالصتاا، أنه اعتر  ولقن ولم يقبل،  رة، والروايا  واأللفات كثيرة فيحفي

نتفا  عناه جميا، الشاباا  أمار يدرأ عنه الحد فلام يقبال ارتكاباًا للعزيماة، ولايس هاذا مان عفاو السالطان؛ ألناه لماا ا
 به فرجم. -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:......
 ...نه زنى بفالنة: إال، ما يس ل، ما سئل، ولو قال

 طالب:......
 ؟نعم ،قاذفاً  نعم ال بد من اعترافاا ما يكفي رميه باا، وال يجلد حد القذ ؛ ألنه لم ي    

 طالب:......
ا ال بد من تطبيق حد هللا عليه، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن وض، ، هذمعرو  باإلفساد أبداً 

 ماعز.
 طالب:......

 ؟نعم ،ال يقرر وال يلقن، ال يضر وال ينف،، مثل هذا يتوسط في أمره
 كهب إلى السلطان أبلغ عنه ما فعل، يعني يلزم أن يقام عليه الحد؟طالب: إكا..... 
 واعتر  كم؟

 ....بالحادث طالب: اعترف 
لكان يعني بحضور الناس أو بعدم حضورهم، يعني السلطان يحكام بعلماه أو ال يحكام؟ السالطان ال يحكام بعلماه، 

 اعتر  بين الناس، وأقر أرب، مرا ، وشاد على نفسه أرب، شاادا  فرجم.إذا هذا 
 طالب:......
ماارا ، أو ماارتين، ثنااى علااى ذلااك ماارتين، أرباا، ماارتين يعنااي ثااالث ماارا  يعنااي بثالثااة مجااالس، أرباا،  ال، ال أرباا،

 ؟يعني كرر، نعم
 طالب:......
وهااو تائااب ماان  ))لااو تركتمااوه لعلااه يتااوب((: -عليااه الصااالة والسااالم-لقتااه الحجااارة فاار، قااال النبااي إي نعاام لمااا أذ

 األصل.
وجاااء علااى كاال حااال مثاال هااذا ال يعنااي أن ماان طبااق عليااه الحااد أن كاال إنسااان بمنزلااة ماااعز، ماااعز لااه ظروفااه، 

خمااس، يعنااي علااى طااول ماادة الرسااالة  -عليااه الصااالة والسااالم-تائااب ومنيااب، والقضااايا كاال القضااايا فااي عصااره 
المجتمعااا  ال بااد أن يقاا، فياااا ن يطنطنااون ويقولااون: إن ساانة، خمااس قضااايا، قضااايا الزنااا، واآلثالثااة وعشاارين 

عصرنا في بالدنا وفي غيرها أكثر وأشد،  مما يق، فيالافوا ، وعصر النبوة ما سلم، بينما وق، في عصر النبوة 



، وبعضام يقرر أن عشرة بالمائاة هاذه ماا هاي بظااهرة ...هذه الخمس تحصل من شخص فضاًل عن بلد، أو عن
مقلقة، عشرة بالمائة شيء يسير، يعني إذا كان الرياض خمسة ماليين بخمسمائة ألاف ماا هاي ظااهرة هاذه، علاى 

 ؟نعم -يةنس ل هللا السالمة والعاف-كالمه 
 ...؟طالب: األولى يا شي  فيمن يقع في هكا أنه يستر على المسلم

ن استتر بستر هللا، وأكثر من الحسنا ، الوهللا األمر إليه، لكن إن ارتكب العزيمة كفر  سيئته،  حدود كفارا ، وا 
 والتزم بشرع هللا، واستكثر من القربا  هذا بعد أيضًا كله طيب. ،وترك المعاصي

ال في العالم طالب: في آخر الزمان يكثر الزنا  ؟...عند المسلمين وا 
 .جاء عمومًا، جنسه

 ؟....بالنسب  لقضي  الزنا يطلق على من أتى من القبل يشتر  له كلك أو من أي جه  طالب: أحسن هللا إليك
النساابة للااذكور هااذا يساامونه الزنااا األصاال القباال ماا، القباال، اإليااالذ فااي القباال هااذا هااو الزنااا، واإليااالذ فااي الاادبر ب

اللواط، وبالنسبة لإلناث إتيان المرأة م، دبرها محرم إجماعًا، وهو اللوطية الصغر  كما يقول أهل العلم، فاال شاك 
 في تحريمه.

 طالب: سعيد بن المسَيب أو المسِيب؟
 ؟نعم ،هو مشاور عند أهل العلم بالفت ، والدعوة التي تذكر عنه ما تثب 

 ....يمن القاض  إليكهللاطالب: أحسن 
الايئااا  والشاارط أعااوان، الحاااكم والساالطان، الساالطان نائبااه القاضااي، ، كاال هااؤالء أعااوان، ال، الحاااكم هااو القاضااي

 ؟نعم
 طالب:...... 

 .يعني مثل هذا ي تي من باب آخر، نعمال، ال إذا عفوا هذا تعاون على اإلثم والعدوان، 
صهلى هللا - هللا رسهول أن بلغنهي: قهال أنهه المسهيب بهن سهعيد عهن سعيد بن يحيى عن مالكعن  حدثني"قال: 

 خيهراا  لكان بردائك سترته لو هزال يا)) :هزال له يقال" يعني من جماعة ماعز "أسلم من لرجل قال -عليه وسلم
 لو سترته بردائك يعني حال الرجم؟  "((لك

 ....طالب: حال الزنا
نعام؟ عان االعتارا  ومنعتاه مان  ؟يكنى باذا عن الستر على ماعز ي هليعن ((لك خيراً  لكان بردائك سترته لو))

االعتاارا ، أو أنااه لااو سااترته بردائااك حااين إقامااة الحااد؟ أمااا بالنساابة لالعتاارا  جاااء هااو بنفسااه يعتاار ، يعنااي هاال 
عليااه -اطلاا، علااى أن هاازااًل عاار  الواقعااة قباال مجيئااه إلااى النبااي  -عليااه الصااالة والسااالم-معنااى هااذا أن النبااي 

وصرفه عن المجيء؟ هو يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصري  كناية عن هذا، أن يستتر  -ة والسالمالصال
 بالرداء ما يمن، من االعترا .

 يكون من المصيب بجنون.... طالب: قد
 هذا. وهو ليس بمجنون؟ ال، ال ما يمكن به جنون يقول: يقول: نعم 



- النبهي إلهى انطلهق :ههزال لهه فقال عليها وقع ماعزاا  وأنجاري ، كان  له  أن هزاالا  :طالب: في رواي  النسائي
 .-صلى هللا عليه وسلم
 ...؟انطلق ف خبر أو أنطلق
 طالب: أنطلق وأخبر....

 ؟يعني هو صاحب الجارية المزني باا
 طالب: فانطلق فأخبر  فأمر به فرجم.

لولااة دونااه ودون هااذا االعتاارا  الااذي علااى كاال حااال مساا لة السااتر بااالرداء كنايااة عاان صااده عاان االعتاارا ، والحي
 ألزمه بالحد.

 األسهلمي ههزال بهن نعهيم بهن يزيهد فيهه مجلهس في الحديث بهكا فحدث  :سعيد بن يحيى قال ك((لكان خيراا ل))"
 والحديث من مراسيل سعيد، وهو موصول عند أبي داود. "حق الحديث وهكا جدي هزال :يزيد فقال
صهلى - هللا رسهول عههد علهى بالزنها نفسهه علهى اعتهرف رجه ا  أن أخبر  نهأ شهاب ابن عن مالك حدثني"قاال: 

يلاازم  "فههرجم -صههلى هللا عليههه وسههلم- هللا رسههول بههه فههأمر ،مههرا  أربههع نفسههه علههى وشهههد ،-هللا عليههه وسههلم
 أو يكفي االعترا  مرة واحدة؟  االعترا  أرب، مرا 

 طالب:.....
علاى الشااود األربعاة، وبااذا قاال جما، مان  وقياسااً با، مارا ، إيه لكنه مجمال، حاديث مااعز صاري  بااالعترا  أر 

 ب شاد مان القتال وغيرهاا مان الحادود وهو الراج ، وأما من يقاول ب ناه يكفاي االعتارا  مارة واحادة ولايس ،أهل العلم
 ي في مقابل نص فاو فاسد االعتبار. قياسًا م، النص، يعن

 ك أن التفصيل يقضي على اإلجمال.جاء في الزنا االعترا  اإلجمالي من غير عدد، وال ش
 أجال فمان :شاااب ابان قاال "فهرجم -صهلى هللا عليهه وسهلم-فأمر بهه رسهول هللا  ،وشهد على نفسه أربع مرا "

 .نفسه على باعترافه الرجل يؤخذ ذلك
 من غيره.أعر  بنفسه، وأدر  بما حصل منه وال شك أن االعترا  أقو  من البينة؛ ألن اإلنسان 

وبعاض  "مليكه  أبهي بهن هللا عبهد عهن طلحه  بهن زيهد أبيه عن طلح  بن زيد بن يعقوب عن مالك حدثني"قاال: 
صهلى هللا عليهه - هللا رسهول إلهى جهاء  امهرأة أن أخبهر  أنههابهن عبهد هللا بهن أبهي مليكهه "ابن،  النسخ بدل عن

 "((تضهعي حتهى كهبيا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لها فقال ،حامل وهي زن  أنها فأخبرته ،-وسلم
 هوضههعت فلمهها" حماال؛ لاائال يتعااد  الضاارر إلااى غيرهااايعنااي فااال تاارجم الحاماال، وال يقااام علياااا الحااد حتااى تضاا، ال

ألنااه يتضاارر برجماااا قباال  "((ترضههعيه حتههى اكهبههي)) :-صههلى هللا عليههه وسههلم- هللا رسههول لههها فقههال ،جاءتههه
 :قههال" أي: اجعليااه عنااد ماان يحفظااه ويحضاانه "((فاسههتودعيه اكهبههي)) :فقههال ،جاءتههه أرضههعته فلمهها" رضاااعه

أناا جاء  به وفي يده كسرة خبز، على كل حاال  :في بعض الروايا  "فرجم  بها فأمر ،جاء  ثم فاستودعته
 مثل هذا ال بد منه، ال بد أن تؤجل الحامل حتى تض،، ثم ترض،، فذذا وجد من يكفله فذناا يقام علياا الحد.

ال ما يقام علياا حد؟لو قال : ما وجد ، استودع  يه قال : ما أجد من أودعه عنده، يقام علياا حد وا 
 طالب:......



اآلن الصيغة اختلف ، ما جعل االستيداع غاية مثل ما  تستودعيه((ف))اذهبي  ))اذهبي حتى ترضعيه((ألنه قال: 
)اذهبااي حتااى ) يعنااي مااا فااي إقامااة حتااى تضااعي ))اذهبااي حتااى تضااعي((جعاال الوضاا، والرضاااعة؛ ألنااه قااال: 

 قااال: فاسااتودعته، مااا قااال: اذهبااي ))اذهبااي فاسااتودعيه((يعنااي ال يقااام الحااد حتااى ترضااعيه، ثاام قااال:  ترضااعيه((
يعني ضعيه عند أحد يكفله ويحضنه، ثم جاء   ))اذهبي فاستودعيه(( ...، الحتى تستودعيه، ال يقام الحد حتى

 ف مر باا فرجم .
 طالب: اآلن هك  المرأة كان  محصن ؟

 محصنة نعم.
 طالب: طيب في غير المحصن  لو جاء  مث ا وبها الحمل؟

 تعد  الضرر.ييقال: حتى تض،؛ ألنه قد يسقط الحمل، و 
 طالب: والحد كيف يقام؟

 دام  بكر تجلد ولو حبل . جلد، جلد ما
 خالد بن دوزي هريرة أبي عن مسعود بن عتب  بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 
 هللا رسهول يها :أحهدهما فقهال ،-صلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول إلى اختصما رجلين أن أخبرا  أنهما الجهني
 أن لهي وأكن ،هللا بكتهاب بيننها فهاق  هللا رسهول يها أجهل :-أفقههمها وههو- اآلخهر وقال ،هللا بكتاب بيننا اق 
 كههان ابنههي إن :فقههال ((تكلههم)) :قههالف" أذن لااي أن أتكلاامماان أياان جاااء وصاافه بالفقااه؟ نعاام كونااه اساات ذن،  "؟أتكلههم
ولاذا  يعني أجيرًا عنده، ومعرو  أن األجير يعني يخالط المسات جر مخالطاة تختلاف عان غياره، "هكا على عسيفاا 

وأهال  البيا جيار والمسات جر، فتجاد الساائق لاه دالاة علاى األ من المصائب والمشاكل في المخالطة،أكثر ما يوجد 
ر من غيره، سائق األسرة، وكذلك الخادمة في األسرة، يعني بينام صلة ودالاة ويموناون عليااا أكثار مان البي  أكث

ذا وجد هذا في عصار النباوةغيرها، والتساهل جر المصائب والنكبا  إلى البيو ، فال بد من االحت فكياف  ياط، وا 
تياااط الشااديد فااي هااذا الباااب؛ ألناااا إذا ال بااد ماان أخااذ االح ؟!ياا من اإلنسااان علااى نفسااه وعلااى ولااده وبنتااه وزوجتااه

وقع  المصيبة ما يمكن أن تستدرك، العار لن يرتف،، نعم اإلثم يجبه التوبة، يجبه إقامة الحاد، لكان العاار، األلام 
يعني بسبب التساهل م، الخدم  ال يمكن تصحيحاا، كثيرًا ما يس ليعتصر القلب مد  الحياة، ومصائب وكوارث 

يعناي إذا  ؟أو ال يخبار عناد الخطباة ،تكثر عن مس لة الستر عان الانفس، واإلخباار بماا حصال األسئلة سائقين،وال
ال زلااة ماا، سااائق أو نحااوه، تقااول: هاال أخباار الخاطااب أو ال أخبااره ؟ هااذه مساا لة كارثااة حصاال ماان البناا  هفااوة وا 

ذا علاام الخاطااب فيمااا بعااد ماااذا يكااون مصاايره ن لاام تخباار غشاا ، وا  وماااذا يكااون  ؟حقيقااة، إن أخباار  تعطلاا ، وا 
وض، أوالده فيما بعد؟ كل هذه جرائم يصعب تصحيحاا فاالحتياط هو الواجب، وهو المتعاين؛ لائال يقا، مثال هاذا 

 نس ل هللا السالمة والعافية.
حصال و وأدخل على بعض الناس ممن هم محسوبين على األخيار بسابب تسااهلام، أدخال علايام ماا لايس مانام، 

األوالد وما أشبه ذلك، كال هاذا بسابب التسااهل، فعلاى المسالم أن يكاون و صبيان من الخدم في البيو  من عبث ال
 حازمًا، ال سيما فيما يتعلق باألعراض، األموال أمرها سال، اإلشكال في األعراض، وهللا المستعان.



 لاد العسايف:يعني الازوذ، زوذ المارأة المزناي بااا قاال لوا "فأخبرني" وهذا األجير وهذا العسيف زنى بامرأة مست جره
أن الحاادود تباااع ظاان  ،لااي وبجاريااة شاااة بمائااة يعنااي ماان الاارجم، باادل الاارجم "منههه فافتههدي " الاارجم ابنااي علااى نإ

ال يتصار  فيااا وال يتادخل، وأخاذ البادل عنااا ال شاك أناه تغييار لشارع  -جال وعاال-وتشتر  ال، الحادود حاق هلل 
 .-والعافيةنس ل هللا السالمة -هللا، وهذا موجود في بعض البلدان 

شو  لما أخبره هذا الجاهل ب ن على  "فأخبروني العلم أهل سأل  إني ثم فافتدي  منه بمائ  شاة وبجاري  لي،"
 مها أن ثم إني سأل  أهل العلم فهأخبروني" ائة شاة وبجارية ليفدي ولده بذلكابنه الرجم ذهب يفتدي من الرجم بم

وال باد  ((البكار باالبكر جلاد مائاة ونفاي سانة))، وتغرياب عاام هاذا هاو الصاحي  "عام وتغريب مائ  جلد ابني على
تغرياب، وقاد يقاول قائال:  مسافة قصار، مساافة قصار فا كثر ليسامىمن النفي سنة في بلد يبعد عن بلده أكثر من 

نه إذا غرب الزاناي ذكارًا كاان أو أنثاى، فذناه يفقاد أهلاه وعشايرته الاذين يساتحيي مانام، فقاد يزياد شاره، وال شاك أن إ
ال فالحنفيااة ال ياارو لتغريااب جاازء ماان ا اااذه ن التغريااب بمثاال هااذه األمااور، بالحااد ال يعطاال بمثاال هااذه التعلاايال ، وا 

ير  أن السجن يقوم مقاام التعليال ، وأيضًا لو كان المغرب امرأة لزم أن يغرب معاا المحرم، ومن أهل العلم من 
ن سجن ، المقصود أنه يحال بينه وبين وقوع الفاحشة مرة ثالتغريب انية، والمجال لالجتااد ال سيما في السجن، وا 

 في بلد يجتم، فيه السجن م، التغريب كان أولى؛ لئال يق، في الجريمة مرة أخر .
 طالب:......

مثل هذا ما هو لاذا يا أخي، ينتقل إلى بلد يكون فيه أهل الصال  أكثر، ويبعد عن رفقة السوء، كما قيال للتائاب 
 ، من باب المشورة ال على سبيل اإللزام....قل إلى بلد كذا فذنهالذي قتل مائة: انت

 ألقضهين بيهد  نفسهي والهكي أما)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،امرأته على الرجم أنما أخبروني"ف
ن تباذل يعناي ماردودة علياك، وال يلزماك أ "((عليهك فرد وجاريتك غنمك أما))" يعني بحكم هللا "((هللا بكتاب بينكما

إلى  ، فقال: واغدوا يا أنيساألسلمي أنيساً  وأمر" عاماً  وغربه ،مائة ابنه وجلد ،فداء لولدك، وال يقبل منك لو بذل 
  ".فارجماا اعترف  فذنهذا  امرأة
اعترف  االعترا  المعتبر في  "فرجمها فاعترف  ،رجمهاوأمر أنيساا األسلمي أن يأتي امرأة اآلخر فإن اعترف  "

فيرجا، إلياه، ولايس  وهي أن تعتر  أرب، مرا ، كما جاء في حديث ماعز المبين المفصل المفسر، ،جريمةهذه ال
لايس فيااا أناه  -علياه الصاالة والساالم-وال أمر بجلادها، والقضاايا التاي ذكار  الخماس فاي عصاره  فيه أنه جلدها

ولااذا جماااور أهال العلاام ال ياارون  ))الثيااب بالثياب جلااد مائااة والارجم((جلاد، وفااي حاديث عبااادة وهااو فاي الصااحي : 
نمااا يكتفااى برجمااه، والمعاارو  عنااد جماا، ماان أهاال العلاام ماانام الحنابلااة ياارون  الجلااد بالنساابة للزانااي المحصاان، وا 

معة، وال شك جلد شراحة يوم الخميس، ورجماا يوم الج -رضي هللا عنه-والجم، بين الجلد والرجم، وعلي الجلد، 
م الاذكر، والحكام يثبا  فقط، ما فيه نفاي، فياه عاد ، وما عداه فيه عدم الذكرالموضوعأن حديث عبادة صري  في 

، فاذذا لام ياذكر حمال علاى األحادياث التاي فيااا الاذكر، والحجاة تقاوم بخبار واحاد، فاالمرج  أنااا تجلاد، بخبر واحد
 يجلد الزاني المحصن ثم يرجم.



 قهال -رضهي هللا عنهه- عبهادة بهن سهعد أن هريهرة أبهي عهن أبيهه عهن صهالح أبهي بهن سههيل عن مالك حدثني"
 ؟شههداء بأربعه  آتهي حتهى أأمهلهه رجه ا  امرأتهي مهع وجهد  أنهي لو أرأي  :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول
 ."((نعم)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال

ال لو أعطي النااس بادعاواهم الدعاى أنااس أماوال أنااس ودماا أن مثال هاذا ال  هم، المقصاودءال بد من الشاداء، وا 
يترك الجتااد األفراد، فلو اكتفى بعلمه وقتله بمجرد وجوده م، امرأته، أو م، ولده، أو م، بنته، ولو كان مساتحقًا 

ب ن كان زانيًا محصنًا، وت كد من الفعلة بنفسه، ال يجوز له أن ينفذ الحد؛ ألن هذا من حق السلطان، ولي للقتل، 
تاارك المجااال ألفااراد الناااس لكااان ماان كاناا  بينااه وبااين غيااره خصااومة أو مشاااحنة األماار، وهااذا افتيااا  عليااه، ولااو 

: إناه وجاده علاى بنتاه أو علاى امرأتاه، ولايس لاه ذلاك، ، ويقاولهيذهب به إلى بيته، ويدعي عليه ثام بعاد ذلاك يقتلا
رجااًل أيقتلاه  ولو كان مستحقًا للقتل ب ن كان محصنًا، وفي حديث القذ  في حديث اللعان، الرجل يجد م، امرأته

يقتال باه، باال شاك؛ ألن هاذا يفضاي إلاى فوضاى، لاو أن كال إنساان تارك لاه األمار لايحكم  ((نعام))فتقتلونه؟ قال: 
 بنفسه وينفذ بنفسه كان  األمور فوضى.

 حد القذ . شاداء، ولو نقصوا واحدًا لجلدوا نعم ال بد أن ي تي ب ربعة "حتى آتي بأربع  شهداء"
 أنهه عبهاس بهن هللا عبهد عهن مسعود بن عتب  بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 
 أحصهن إكا ،والنسهاء الرجهال مهن زنهى مهن علهى حهق هللا كتاب في الرجم: "يقول الخطاب بن عمر سمع  :قال
 ".االعتراف أو ،الحبل كان أو ،البين  قام  إكا

فياه دليال علاى أن الحسابة  ى امرأة هاذا فاذن اعترفا  فارجمااا(())واغدوا يا أنيس إلفي حديث العسيف وفي آخره: 
 ة وفالناة وفالناةمن أعمال الرجال، وليس  من أعمال النساء، ولاو كانا  مان أعماال النسااء، لقاال: اغادي ياا فالنا

، من الصالحا  إلى امرأة هذا؛ ألن األمر متعلق بامرأة، إن اعترف  فارجموها، ال، الحسبة مان خصاائص الرجاال
لاايس للنساااء فاايان دخاال، نعاام للماارأة أن تاا مر وتناااى وتنكاار علااى غيرهااا، لكاان فااي مثاال هااذه المااواطن التااي فياااا و 

 التنفيذ هي من خصائص الرجال.
 طالب:...... 
  ما هو بوالد.
 طالب:...... 

 ويش فيه؟ ؟نعم
 طالب:......

 ولو كان غني ويش الفرق؟
 طالب:......

 ؟ه ما يلزمه أكثر من نفقته، يكون أجير ويش المان،ولو كان غني؛ ألن يكون ابنه خادم
 طالب: اآلن في مسأل  الشخص....

ال فاالتغيير ال، ال بد من الرجوع إلى اإلمام مان بالياد ، إذا خولام اإلمام وقال: مان رأ  مانكم منكارًا يغيار يغيار، وا 
 خصائص اإلمام.



، ن أن اإلمام ال يكره مثل هذاابق ينكرون، ويعرفو نعم إذا عر  أن اإلمام ال ينكر ذلك، يعني كان الناس في الس
إذا عرفااوا ماان حااال اإلمااام أنااه ال يكااره مثاال هااذا وال ينكااره، ال مااان،، وهااو األصاال؛ ألنااام ياا تمرون باا مر نبااوي، 

لكن إذا عرفوا أن السلطان يمن، من هذا، لكن ال باد أن يقاوم بااذا األمار أحاد، هاذا فارض كفاياة،  ))فليغيره بيده((
 ؟أن يقوم به السلطان، من ماماته، نعم ال بد

 طالب:......
 ....والناس

 ..طالب: وقام به بيد .
 ....األمر ال يعدوه، يتحملترتبة عليه شك أن مثل هذا، وأراد أن يتحمل اآلثار الم ال

 طالب:......
 ؟لكن يتحمل ما ي تيه من قبل السلطان، نعم

 ؟.... فإن اعترف....األول إكا كهب إلى الوالي أن اليومطالب: الطرف األول هل يدخل في الحديث الطرف 
، ماا يكفاي، وساي تي ماا يادل ا يكفاي أن يعتار  عليااا غيرهاامثل ما قال، يعني لو لم تعتر  ما أقيم علياا حد، م

 ؟نعم ،على أناا قد تصر  وتلقن ويستر علياا، ي تي ما يدل على هذا
 لو مث ا أحد العبيد زنا بأم ....طالب: 

ليجلادها ))إذا زنا  أماة أحادكم فه ال ما يغرب العبد، العباد ينصاف علياه العاذاب وال يغارب، وجااء فاي الحاديث: إي
 ((، ثم إذا زن  فليجلدها الحد وال يثرب علياا، ثم إذا زن  فليبعاا ولو بضفيرالحد وال يثرب علياا

 طالب: حتى لو كان محصن؟
   من العذاب.نصف، نصف العذاب، فعليان نصف ما على المحصنا

 طالب: نعم محصن.
 محصن محصن، الرجم ال يتبعض ولو كان محصنًا.

 طالب:......
ال فاألصل أن األمر معلق باالستطاعة.  على كل حال إن أراد أن يتحمل العزيمة، وا 

 أنهه عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتب  بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"يقاول: 
 إكا أحصهن إكا والنساء الرجال من زنى من على حق هللا كتاب في الرجم: "يقول الخطاب بن عمر سمع  :لقا

اللفار، منساوخة الاتالوة ما، بقااء حق في كتاب هللا، يعني اآلية التاي ذكار  فاي الصاحي  المنساوخة  "البين  قام 
 " وست تي.لبتةأشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اا: "المكح
يعنااي  "الحبهل كههان أو" يعناي شااد عليااه أربعاة "البينهه  قامهه  إكا أحصهن إكا والنسههاء الرجهال مههن زنهى مههن علهى"

يعني إذا حملا  المارأة غيار ذا  زوذ ال شاك أنااا زانياة، هاذا مان أقاو  البيناا ، إذا حملا   "االعتراف أو" الحمل
الخمر على ما سي تي، فال يمكن أن يتقي ها من غير زوذ ال شك أناا زانية، فاو يقوم مقام البينة، وكذلك إذا تقي  

 .أو االعترا  على نفسه أرب، مرا ، فذنه يقام عليه الحد حينئذ  حتى يشرباا، 



 أتها  الخطهاب بهن عمهر أن الليثهي واقهد أبهي عهن يسهار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عنحدثني مالك "قال: 
 يسهألها امرأتهه إلهى الليثهي واقهد أبها الخطاب بن عمر فبعث ،رج ا  امرأته مع وجد أنه له فككر بالشام وهو رجل
 تؤخهك ال أنهها وأخبرهها ،الخطهاب بهن لعمهر زوجهها قهال الهكي لهها فهككر ،حولهها نسهوة وعنهدها فأتاهها ،كلهك عن
 يلقنهها وجعهل" ر ماا يكفاي، ال باد مان اعترافااا هاييعني االعترا  علياا ما يكفي، يعناي كاون زوجااا أخبا "بقوله
 علهههى وتمههه " أصااار  علاااى االعتااارا  "تنهههزع أن فأبههه " االعتااارا  وترجااا، عااان يعناااي لتنكااار "زعلتنههه كلهههك أشهههبا 

 ."رجم ف عمر بها فأمر" يعني ثبت  عليه "االعتراف
 بهن عمهر صهدر لمها :يقهول سهمعه أنهه المسهيب بهن سهعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"قال بعد ذلك: 

 ثام ،-عليه الصالة والساالم-جه أنا  باألبط  كما فعل النبي يعني لما انتاى ح "باألبطح أناخ منى من الخطاب
يعناااي جعلاااه لاااه مااان البطحااااء وسااااد، وجعااال عليااااا الااارداء  ،واساااتلقى رداءه عليااااا طااار  ثااام ،بطحااااء كوماااة كاااوم

واسااتلقى، يجاااوز الناااوم مساااتلقيًا إذا أمااان ماان انكشاااا  العاااورة، جااااء النااااي عاان الناااوم مااا، االساااتلقاء، وال شاااك أناااه 
 ما إذا خشي من انكشا  العورة. محمول على

ثالثاة وساتين، أباو ثالثاة وساتين يخطاط لساتين ثانياا ، وهللا  "سهني كبهر  اللههم: فقهال ،السماء إلى يديه مد ثم"
؟ يخطاااط كثيااار مااان النااااس تخطيطاااه مااان قااارار التعياااين مااااذا يفعااال بعاااد التقاعاااد ،طاااول األمااال صاااحي المساااتعان، 
شااب اباان آدم  ،اينتاارك، نعاام، حااب الاادياا لف إذا تقاعااد بيسااوي بيفعاال ويتجاريااة، وبعضااام فااي العلميااة، بمشاااري، 

 ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول األمل.
 غيهر إليهك فاقبضهني انتشهر  رعيتهي،" شاعور بالمسائولية "رعيتهي وانتشهر  ،قهوتي وضهعف  ،اللهم كبر  سهني"

 ،السههنن لكههم سههن  قههد النههاس يهههاأ :فقههال ،النههاس فخطههب" يعنااي بعااد حجااه "المدينهه  قههدم ثههم ،مفههر  وال مضههيع
عليه الصالة -يعني ما في شيء يحتاذ إلى بيان بعد مو  النبي  "الواضح  على وتركتم ،الفرائ  لكم وفرض 
؛ ألنكم حملة الادين، يعناي أناتم إن وشماالً  يميناً  بالناس تضلوا أن إال ، بين وبلغ البالغ المبين الواض ،-والسالم

علياااه -أناااتم صاااحابة الرساااول  ،ن ضاااللتم ضااال النااااس، بكااام يقتااادون، أناااتم حملاااة الاااديناساااتقمتم اساااتقام النااااس، وا  
  ... إلى آخر ما قال.-الصالة والسالم

 نجهد ال :قائهلال يقهول أن ،الهرجم آي  عن تهلكوا أن" تحاذير "إياكم :قال ثم ،األخر   على يديه بإحد  ضرب ثم"
ْنُهَمها ِمَئهَ  َجْلهَدةن{} ماا نجاد إال حاد واحاد وهاو الجلاد "هللا كتاب في حدين ( 3)] الزَاِنَيهُ  َوالزَاِنهي َفاْجِلهُدوا ُكهَل َواِحهدن مُِ

صههلى هللا عليههه - هللا رسههول رجههم فقههد ،لقائههل: ال نجههد حههدين فههي كتههاب هللايقههول ا" ال نجااد إال واحااد [ساورة النااااور
اساتحال  علاى أمار غيار ويحلاف مان  ،-رضاي هللا عناه-يقسام عمار  "بيهد  نفسهي والكي ،معه ورجمنا -وسلم

 والشهيخ  الشهي " :لكتبتهها تعهالى هللا كتهاب فهي الخطهاب بهن عمهر زاد :النهاس يقهول أن لهوال" فاي غاياة األهمياة
 ."قرأناها قد فإنا "ألبت  فارجموهما

ال يخشى هللا؟ لاوال أن يقاول النااس: زاد عمار فاي كتااب هللا تعاالى لكتبتااا، هاو يخشاى النااس  وه يخشى الناس وا 
ال فيقاا، فااي ، لكاان ماان الناااس ماان ال ياادرك مثاال هااذه األمااور -جاال وعااال-؟ يخشااى هللا -جاال وعااال- يخشاى هللا وا 

لام  ، واآلياة ثابتاة عناده، إال أناه-جال وعاال-يخشاى هللا  -رضي هللا تعاالى عناه-عمر  مثل ما يق، فيه، مثل هذا
ال فاي مما أنزل على النبي   ، فذنا قد قرأناها.-والسالم عليه الصالة-يؤمر بكتابتاا في المصحف، وا 



الحجاة بكسار الحااء، عكاس  "الحجه  كو انسهل  فمها :المسهيب بهن سهعيد قهال :سهعيد بهن يحيهى قهال: مالهك قال"
 ورضي عنه وأرضاه. "-رحمه هللا- عمر قتل حتى فما انسل  كو الحج " الَقَعدة

يعناي إذا زنياا،  "لبته أ فارجموهمها  والثيبه الثيهب يعنهي والشهيخ  الشهي  :قولهه :يقهولمالكهاا  سهمع  :يحيى قال"
 ذه اآلية مما نسخ لفظه وبقي حكمه، نعم؟وه

 لبت ؟أطالب: إيش معنى 
 ة قط،، حال، يعني باتين في أمركم.ز لبتة، إعراباا؟ الامزة همأيعني من دون تردد، لبتة يعني بدون تردد، أ

 طالب:......
 .نعم ،قط،
 لهه فقهال ،تهرجم أن بهها فهأمر ،أشهر ست  في ولد  قد بامرأة أتي عفان بن عثمان أن بلغه أنهوحدثني مالك "

ل تسعة أشاار؛ كما استقر في أذهان الناس كلام، أن أقل الحم يعني عثمان استقر في ذهنه "طالب أبي بن علي
ب، يعناي تزوجا  فاي لااولاد  لساتة أشاار أمار بااا أن تارجم، فقاال لاه علاي بان أباي ط فلماا ألن هذا هو الغالب،

، اساتقر أشااريعناي ساتة أشاار، قبال رجاب، أو علاى دخاول رجاب، ولاد  فاي ساتة ولد  في آخر جماد، محرم و 
ا في أذهاان النااس بنااًء علاى العاادة المطاردة أن الحمال مدتاه تساعة أشاار، فا مر بااا أن تارجم؛ ألنااا ثبا  أن هاذ

 .الوطء، وهذا الولد قبل النكا 
 :كتابهه فهي يقهول -وتعهالى تبهارك- هللا إن" س عليااا الارجملاي "عليهها كلهك لهيسفقال له علي بهن أبهي طالهب: "

}َواْلَواِلَداُ  ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهَن َحهْوَلْيِن َكهاِمَلْيِن ِلَمهْن َأَراَد : وقال [( سورة األحقاف91)]}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَ ُثوَن َشْهراا{ 
ة أشاار، فالادليل حسمنا الحولين أربعاة وعشارين مان الثالثاين بقاي ساتفذذا  "[( سورة البقرة322)]َأن ُيِتَم الَرَضاَعَ { 
، -وأرضااه رضاي هللا عناه-وهاذا مان فقاه علاي  "عليهها رجهم فه  ،أشههر سهت  يكهون  فالحمهل" مستنبط من آيتين
؛ ألنه قد يخفى على الفاضال ماا يعرفاه المفضاول، وخفاي علاى أباي بكار لكن ليس هذا قد  بعثمانوعر  بذلك، 

 ؟غيره، وخفي على عمر ما عرفه أبو موسى وأبو سعيد وغيرهم، نعم ما يعرفه
 طالب:...... 

نعام المقصاود أناه قاد يخفاى علاى الفاضال ماا يدركااه المفضاول، فلايس فاي هاذا مطعان أو طعان فاي عثماان، لكنااه 
 ،نلكا، رجما  قاد فوجادها أثرهاا فاي عفاان بان عثماان فبعاث ،-رضاي هللا عناه-أيضًا منقبة لعلي بان أباي طالاب 

 ؟نعم
 طالب:......

  .إيه
 طالب:......
 حد . ما زني  ما :هذه لو قال 
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......



 ليش؟
 طالب:......
 زوجاا يريد؟
 طالب:......
 نعم لقناا. إيه يريدها

 طالب:......
األماارين، يعنااي فاارق بااين  ،إيااه هااذيك حبلاا  ماان الزنااا فااال بااد ماان اللعااان، وهااذه مااا حبلاا  الطااالق يكفااي يااا أخااي

اللعان إنما يشرع النتفاء الولد بالدرجة األولى، يعني هل كال مان زنا  امرأتاه يلزماه أن يخبار؟ ماا عناده مندوحاة، 
 يطلقاا وينتاي اإلشكال، لكن إذا حبل  ال بد من اللعان، ال بد أن يخبر ويالعن.

 ل؟ الشار  بعد فرجم ؟الشر  ويش يقو  "ن عفان في أثرها فوجدها قد رجم فبعث عثمان ب"يقول: 
عثمان في ست  أشهر، فانطلق إلى عثمان، فأمر برجمها فقال لهه علهي: أمها سهمع  هللا  ......طالب: الجهني

فلهم  [( سهورة لقمهان91)] }َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن{: وقال [( سورة األحقهاف91)]}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَ ُثوَن َشْهراا{ يقول: 
   أشهر، قال عثمان: وهللا ما فطن  لهكا.بقي إال ست نجد

، فسأل عنها شهرأ لست  ولد  امرأة عمر إلى رفع :قال الديلي األسودعن رو  عبد الرزا  في المصنف 
( 91)]}َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَ ُثوَن َشْهراا{  :يقول أنه تر   أالفقال علي:  -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
، فلعل فتركها أشهر ست  هنا ها الحمل فكان [( سورة لقمان91)] }َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن{: وقال ، [سورة األحقاف

 ...لم يحضر هك  القص  في زمن. -رضي هللا عنه-عثمان 
 ."فوجدها قد رجم " لكن الكالم على
 طالب:......

 معرو  إيه قبل، هذا قبل.
إذا كان من أهل االجتااد فخط ه  القاضي، خط  الحاكميعني خط   "شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني"قال: 

ذا لم يكن من أهل االجتااد أثم إثمًا عظيمًا؛ ألنه قتل من ال  معفو عنه، والدية تق، في بي  المال، معفو عنه، وا 
 يستحق القتل.

 لم أو أحصن الرجم عليه :شهاب ابن فقال، لو  قوم عمل يعمل الكي عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني"
 "وحد لوطي كزان" ابلة عندهم أن حد اللوطي كالزانيوالمس لة خالفية بين أهل العلم في حد اللواط، والحن "يحصن

ن كان بكرًا يجلد، ومنام من ير  أنه يقتل على كل حال، أحصن أو لم يحصن،  يعني إن كان محصنًا يرجم، وا 
ويتب، بالحجارة، ومنام من ير  أنه يحرق بالنار،  ،ومنام من ير  أنه يرجم، ومنام من ير  أنه يلقى من شاهق

 ؟، نعم...ومنام الحنفية يرون أن فيه التعزير، وليس فيه الحد، وعلى كل حال
 طالب: الصحاب ؟

وهللا والمتجه هو القتل،  ،المس لة خالفيةلكن اختلفوا في كيفية القتل، على كل حال  ،الصحابة أجمعوا على قتله
  .أعلم



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وس
 طالب:......

 المرأة يحفر لاا أستر لاا.
 طالب:...... 
 ...أعمق إيه.

 


